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1. (Valor 7)    

O Neoclassicismo foi um importante movimento cultural surgido no século XVIII. Sob a 
influência do pensamento de Voltaire, o desgaste da expressão  artística barroca e as 
pesquisas arqueológicas das cidades de Herculano e Pompeia, a estética da Antiguidade 
Clássica foi apreciada e estudada.  

Explique qual a importância do Neoclassicismo para a cultura ocidental. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. (Valor 7)  

O Iluminismo não influenciou apenas o Neoclassicismo, mas também o Romantismo. O 
pensador Jean-Jacques Rousseau sugeria em seus discursos que a natureza preponderava 
sobre o pensamento humano e seria capaz de modifica-lo e dessa maneira a sociedade 
poderia corromper o homem de bem. Outros intelectuais influenciaram a sociedade da época, 
Lord Byron, Friedrich Schiller, William Blake, Johann Goethe, entre outros, contrariavam a 
visão racionalista de mundo trazida do período neoclássico. Nas artes, música e pintura 
passaram por alterações significativas em seus estilos. 

Francisco de Goya foi um dos principais representantes da pintura. Descreva como sua obra 
refletiu o pensamento da época. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



3. (Valor 7)   

O Realismo foi um movimento artístico europeu influenciado pelo Positivismo de Augusto 
Comte, em busca dos valores humanos associados às ciências. Questões de trabalho, justiça 
social eram temas recorrentes nas artes plásticas. A escultura teve como principal 
representante Auguste Rodin, com a obra “O Pensador”, de 1889. A busca da fidelidade ao 
mundo real era uma característica marcante das obras nesse período. 

Descreva quais fatos nacionais foram contemporâneos ao Realismo no Brasil e que 
repercutiram nas artes.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. (Valor 7)   

Fotografar significa “escrever com a luz”. Esse termo antigo, criado pelos gregos, remete ao 
Mito da Caverna, cujo ensinamento moral é de que as pessoas interpretam a realidade tal 
como veem sombras projetadas no fundo de uma caverna. No século XVIII, Johann Heinrich 
Schulze percebeu que o uso da câmara escura explorada por Leonardo da Vinci no 
Renascimento poderia ser aprimorada com o uso de placas e produtos químicos para fixar 
imagens. No século XIX, Niépce e Daguerre aprimoraram a técnica com outros recursos e 
conseguiram registrar imagens reais. Desde então a fotografia foi explorada por “artistas da 
luz” e sua tecnologia tem evoluído ainda mais no século XIX com os meios eletrônicos digitais. 

Descreva quais são as áreas de atuação dos profissionais da fotografia. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 5. (Valor 7)  

O Pós-Impressionismo foi um estilo surgido a partir da liberdade conquistada pela estética 
impressionista. Até o momento anterior, as obras eram consideradas antiarte pelos críticos da 
época, por não manterem a tradição da representação no estilo realista. Alguns artistas 
contribuíram para a estética pós-impressionista. Alguns seguiram rumos diferentes, porém 
mantiveram a intenção e por isso a unidade desse momento da arte. 

Identifique qual alternativa descreve corretamente a característica do artista em relação a sua 
obra. 

A – Henri-Toulouse Lautrec  produziu cartazes dos espetáculos parisienses 

B – Paul Cézanne registrou a realidade por meio de pontos coloridos justapostos 

C – Paul Gauguin pintava com cores uniformes cenas de cabarés 

D – Vincent Van Gogh retratou imagens oníricas 

E – Georges Seurat explorou pinceladas alongadas nas suas obras 



6. (Valor 7) Repensar a representação do mundo 

O modo de pintar de Paul Cézanne influenciou os movimentos artísticos modernos do início do 
século XX. Por vezes seus planos parecem fugir às regras de perspectivas resgatadas no 
Renascimento e adotadas pelas academias de arte. Houve um estilo artístico que retratou a 
realidade por fragmentos e essa mesma forma de representação questionava os valores do 
início do século XX, liderado por Pablo Picasso e Georges Braque. 

Qual é esse movimento artístico? Marque entre as alternativas. 

A – Expressionismo 

B – Fauvismo 

C – Surrealismo 

D – Cubismo 

E – Futurismo 

 

7. (Valor 7)    

O Expressionismo foi um marco nas artes plásticas que representou a angústia do final do 
século XIX e início do século XX. Influenciou o cinema, a arquitetura, a música, o teatro. Na 
dança, Mary Wigmann foi a maior representante da cultura alemã e da expressão estética 
desse movimento com a apresentação da “Dança da Bruxa”. 

Qual é a obra que foi a precursora do Expressionismo? Somente uma alternativa está correta. 

A – Henri Toulouse-Lautrec, “Jane Avril”, 1893 

B – Georges Seurat, “Estudo para um domingo no La Jatte grandioso”, 1884 

C – Edvard Munch, “O Grito”, 1893 

D – Vincent Van Gogh, “Noite Estrelada”, 1889 

E – André Derain, “Charing Cross Bridge”, 1906 

 

8. (Valor 7)  

Em 1941, agentes do regime nazista de Adolf Hitler publicaram uma lista de obras 
consideradas “não-arte” . Foram confiscadas dos museus públicos alemãs cerca de 16 mil 
obras por ordem do Ministério da Propaganda do Reich. Entre os artistas conhecidos 
atualmente estão o expressionista Max Beckmann, Franz Marc e Henri Matisse. 

Indique qual alternativa descreve o  nome dado para esse momento histórico e artístico. 

A – Arte Inconsciente 

B – Arte Degenerada 

C – Arte Abstrata 

D – Arte Realista 

E – Arte Futurista 



9. (Valor 7) (Município de Itajaí, Secretaria Municipal de Educação/UNISOCIESC – 2017) 

Ao chegar no Brasil em 1816 Jean-Baptiste Debret (1768-1848) registrou por meio de 
aquarelas, desenhos e pinturas compilando uma coleção composta de três volumes 
denominada Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil cerca de 150 ilustrações que retratavam o 
Brasil colonial e a sociedade brasileira.  

Estes importantes registros históricos foram elaborados a partir de sua primeira viagem ao 
país conhecida como: 

A – Missão Austríaca 

B – Expedição Rurick 

C – Expedição Thayer 

D – Expedição Langsdorff 

E – Missão Francesa 

 

10. (Valor 8) (Município de Itajaí, Secretaria Municipal de Educação/UNISOCIESC – 2017) 

Claude Monet (1840-1926) foi um dos mais influentes artistas ligados ao Impressionismo. 
Elaborou em 1873 uma pintura que buscava acima de tudo a revelação de novas imagens 
retratando os efeitos da luz nos objetos da natureza.  

Tal obra artística inaugurou o referido movimento e intitula-se: 

A – “Pôr-do-sol no Rio”. 

B – “Impressões de Luz”. 

C – “Impressão, Nascer do Sol”. 

D – “Impressões de Água em Luz”. 

E – “Nascer em Luz: Impressões”. 

 

11. (Valor 7) (IPHAN/2009) 

Assinale a alternativa em que os movimentos artísticos são relacionados a Henri Matisse, Paulo 
Modersohn-Becker, Georges Braque e Francis Picabia, respectivamente. 

A – Impressionismo, Simbolismo, Art Nouveau e Dadaísmo 

B – Expressionismo, Impressionismo, Dadaísmo e Cubismo 

C – Fauvismo, Impressionismo, Cubismo e Construtivismo 

D – Fauvismo, Expressionismo, Cubismo e Dadaísmo 

E – Expressionismo, Simbolismo, Art Nouveau e Cubismo 

 

 

 



12. (Valor 7) (Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, IDECAN/2016) 

O termo “clássico”, em música, é empregado em dois sentidos diferentes. As pessoas, às vezes, 
usam a expressão “música clássica” considerando toda a música dividida em duas partes: 
“clássica” e “popular”.  

Para os musicólogos, “música clássica” tem sentido especial e preciso; é a música composta 
entre: 

I. 1567-1673, período no qual Orfeu, do compositor Monteverdi, foi escrita no ano de 1607 e é 
a primeira grande ópera 

II. 1750 e 1810, período que inclui a música de Haydn  e Mozart, bem como as composições 
iniciais de Beethoven. 

III. O final do século XVIII, onde o cravo já havia caído em desuso, substituído pelo piano. 

Estão corretas as alternativas: 

A – I, II e III 

B – I e II, apenas. 

C – I e III, apenas. 

D – II e III, apenas. 

 

13. (Valor 8) (Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, IDECAN/2016) 

Observe as obras. 

 

Em relação às obras anteriores e seus autores, é correto afirmar que: 

A – foram inscritas no salão dos independentes, na primeira mostra do Fauvismo, no ano de 
1908. 

B – os abras pertencem à última fase do movimento impressionista, no qual os dois pintores, 
Derain  e Matisse, são seus maiores representantes. 

C – a obra número 2, de Matisse, é uma releitura da obra número 1, de Derain, tendo sido 
encomendada pelo Rei da Espanha, Afonso XIII, ao pintor. 

D – as obras, de Derain e Matisse, apresentam características do Fauvismo, estilo desenvolvido 
por eles, através de experimentos com cores e espaço pictórico. 

 



14. (Valor 7) (Prefeitura de Boqueirão/PB, EDUCA/2017) 

Sobre o papel da Arte no desenvolvimento cultural, atente para as afirmativas a seguir: 

I. Através das artes temos a representação simbólica dos traços espirituais, materiais, 
intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo social, seu modo de vida, 
seu sistema de valores, suas tradições e crenças. 

II. Não podemos entender a cultura de um país sem conhecer sua arte. Sem conhecer as artes 
de uma sociedade, só podemos ter conhecimento parcial de sua cultura. 

III. Aqueles que estão engajados na tarefa vital de fundar a identificação cultural, não podem 
alcançar um resultado significativo sem o conhecimento das artes. 

IV. Dentre as artes, a arte visual, tendo a imagem como matéria-prima, torna possível a 
visualização de quem somos, onde estamos e como sentimos. A arte na educação como 
expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação cultural e 
o desenvolvimento. 

V. Através das artes é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade 
do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida 
e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A – I, II, IV e V apenas. 

B – III, IV e V apenas. 

C – I, II, III, IV e V. 

D – II, III e V apenas. 

E – I, III, IV e V apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO 

1. (Valor 7)    

O Neoclassicismo foi um importante movimento cultural surgido no século XVIII. Sob a 
influência do pensamento de Voltaire, o desgaste da expressão  artística barroca e as 
pesquisas arqueológicas das cidades de Herculano e Pompeia, a estética da Antiguidade 
Clássica foi apreciada e estudada.  

Explique qual a importância do Neoclassicismo para a cultura ocidental. 

O(a) aluno(a) deverá exprimir sua impressão sobre o movimento neoclássico. Será considerado 
correto se for relatado, entre outras características do movimento cultural: 

• Sua importância se deve ao resgate de valores milenares da Antiguidade Clássica 
greco-romana e a influência do Iluminismo, que mais tarde mudaria o pensamento 
europeu e influenciaria a independência das colônias americanas.  

 

2. (Valor 7)  

O Iluminismo não influenciou apenas o Neoclassicismo, mas também o Romantismo. O 
pensador Jean-Jacques Rousseau sugeria em seus discursos que a natureza preponderava 
sobre o pensamento humano e seria capaz de modifica-lo e dessa maneira a sociedade 
poderia corromper o homem de bem. Outros intelectuais influenciaram a sociedade da época, 
Lord Byron, Friedrich Schiller, William Blake, Johann Goethe, entre outros, contrariavam a 
visão racionalista de mundo trazida do período neoclássico. Nas artes, música e pintura 
passaram por alterações significativas em seus estilos. 

Francisco de Goya foi um dos principais representantes da pintura. Descreva como sua obra 
refletiu o pensamento da época. 

O(a) aluno(a) deverá explicar as características das Artes Visuais românticas. Poderá 
exemplificar pela obra Os Fuzilamentos de 3 de Maio de 1808, a denúncia  feita contra as 
injustiças da ocupação do território espanhol pelo exército francês, ou os horrores da guerra. 
Poderá, ainda, refletir sobre a modernidade da arte: 

• Desejo de expressão individual 

• Intensidade 

• Subjetividade 

• Espontaneidade mais emotiva em contraposição ao neoclassicismo 

3. (Valor 7)   

O Realismo foi um movimento artístico europeu influenciado pelo Positivismo de Augusto 
Comte, em busca dos valores humanos associados às ciências. Questões de trabalho, justiça 
social eram temas recorrentes nas artes plásticas. A escultura teve como principal 
representante Auguste Rodin, com a obra “O Pensador”, de 1889. A busca da fidelidade ao 
mundo real era uma característica marcante das obras nesse período. 

Descreva quais fatos nacionais foram contemporâneos ao Realismo no Brasil e que 
repercutiram nas artes.  

Vários fatos influenciaram as artes brasileiras, em especial no Teatro. Dramaturgos como 
Alexandre Dumas e Henrik Ibsen, tinham estilos estéticos semelhantes a França Júnior, 
Machado de Assis, José de Alencar e Artur de Azevedo. O(a) aluno(a) deverá enumerar: 



• Proclamação da República 

• Fim da escravidão 

• Imigração europeia 

• Diferenças sociais e de trabalho 

 

 

 

4. (Valor 7)   

Fotografar significa “escrever com a luz”. Esse termo antigo, criado pelos gregos, remete ao 
Mito da Caverna, cujo ensinamento moral é de que as pessoas interpretam a realidade tal 
como veem sombras projetadas no fundo de uma caverna. No século XVIII, Johann Heinrich 
Schulze percebeu que o uso da câmara escura explorada por Leonardo da Vinci no 
Renascimento poderia ser aprimorada com o uso de placas e produtos químicos para fixar 
imagens. No século XIX, Niépce e Daguerre aprimoraram a técnica com outros recursos e 
conseguiram registrar imagens reais. Desde então a fotografia foi explorada por “artistas da 
luz” e sua tecnologia tem evoluído ainda mais no século XIX com os meios eletrônicos digitais. 

Descreva quais são as áreas de atuação dos profissionais da fotografia. 

A fotografia é uma tecnologia que ainda não esgotou suas possibilidades de aprimoramento e 
exploração estética. São corretas as respostas sobre as áreas de atuação desses profissionais: 

• Registro de eventos 

• Na publicidade, apropriando-se de imagens de modelos para campanhas 

• Gerenciamento e curadoria de exposições em museus e galerias de arte 

• Perícia técnica arquitetônica e criminal 

• Angariação de bancos de dados (de imagens) 

• Trabalhos de design em estúdios 

• Fotojornalismo 

 

 

 

 

 5. (Valor 7)  

O Pós-Impressionismo foi um estilo surgido a partir da liberdade conquistada pela estética 
impressionista. Até o momento anterior, as obras eram consideradas antiarte pelos críticos da 
época, por não manterem a tradição da representação no estilo realista. Alguns artistas 
contribuíram para a estética pós-impressionista. Alguns seguiram rumos diferentes, porém 
mantiveram a intenção e por isso a unidade desse momento da arte. 

Identifique qual alternativa descreve corretamente a característica do artista em relação a sua 
obra. 

A – Henri-Toulouse Lautrec  produziu cartazes dos espetáculos parisienses 

B – Paul Cézanne registrou a realidade por meio de pontos coloridos justapostos 



C – Paul Gauguin pintava com cores uniformes cenas de cabarés 

D – Vincent Van Gogh retratou imagens oníricas 

E – Georges Seurat explorou pinceladas alongadas nas suas obras 

A – Henri- Toulouse Lautrec  produziu cartazes dos espetáculos parisienses 

Considerações sobre as alternativas:  

• Paul Cézanne estruturou as formas da natureza a partir da esfera, do cone e do 
cilindro 

• Paul Gauguin, entre outros temas, ambientes do Taiti com cores fortes e uniformes 

• Vincent Van Gogh não representou imagens de sonhos, mas sim a realidade com cores 
fortes e com pinceis carregados de tintas 

• Georges Seurat usou pontos de cor para representar imagens reais 

 

 

6. (Valor 7)  repensar a representação do mundo 

O modo de pintar de Paul Cézanne influenciou os movimentos artísticos modernos do início do 
século XX. Por vezes seus planos parecem fugir às regras de perspectivas resgatadas no 
Renascimento e adotadas pelas academias de arte. Houve um estilo artístico que retratou a 
realidade por fragmentos e essa mesma forma de representação questionava os valores do 
início do século XX, liderado por Pablo Picasso e Georges Braque. 

Qual é esse movimento artístico? Marque entre as alternativas. 

A – Expressionismo 

B – Fauvismo 

C – Surrealismo 

D – Cubismo 

E – Futurismo 

D – Cubismo 

 

 

7. (Valor 7)    

O Expressionismo foi um marco nas artes plásticas que representou a angústia do final do 
século XIX e início do século XX. Influenciou o cinema, a arquitetura, a música, o teatro. Na 
dança, Mary Wigmann foi a maior representante da cultura alemã e da expressão estética 
desse movimento com a apresentação da “Dança da Bruxa”. 

Qual é a obra que foi a precursora do Expressionismo? Somente uma alternativa está correta. 

A – Henri Toulouse-Lautrec, “Jane Avril”, 1893 

B – Georges Seurat, “Estudo para um domingo no La Jatte grandioso”, 1884 

C – Edvard Munch, “O Grito”, 1893 C – Edvard Munch, “O Grito”, 1893 



D – Vincent Van Gogh, “Noite Estrelada”, 1889 

E – André Derain, “Charing Cross Bridge”, 1906 

 

8. (Valor 7)  

Em 1941, agentes do regime nazista de Adolf Hitler publicaram uma lista de obras 
consideradas “não-arte” . Foram confiscadas dos museus públicos alemãs cerca de 16 mil 
obras por ordem do Ministério da Propaganda do Reich. Entre os artistas conhecidos 
atualmente estão o expressionista Max Beckmann, Franz Marc e Henri Matisse. 

Indique qual alternativa descreve o  nome dado para esse momento histórico e artístico. 

A – Arte Inconsciente 

B – Arte Degenerada 

C – Arte Abstrata 

D – Arte Realista 

E – Arte Futurista 

 

9. (Valor 7) (Município de Itajaí, Secretaria Municipal de Educação/UNISOCIESC – 2017) 

Ao chegar no Brasil em 1816 Jean-Baptiste Debret (1768-1848) registrou por meio de 
aquarelas, desenhos e pinturas compilando uma coleção composta de três volumes 
denominada Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil cerca de 150 ilustrações que retratavam o 
Brasil colonial e a sociedade brasileira.  

Estes importantes registros históricos foram elaborados a partir de sua primeira viagem ao 
país conhecida como: 

A – Missão Austríaca 

B – Expedição Rurick 

C – Expedição Thayer 

D – Expedição Langsdorff 

E – Missão Francesa 

10. (Valor 8) (Município de Itajaí, Secretaria Municipal de Educação/UNISOCIESC – 2017) 

Claude Monet (1840-1926) foi um dos mais influentes artistas ligados ao Impressionismo. 
Elaborou em 1873 um a pintura que buscava acima de tudo a revelação de novas imagens 
retratando os efeitos da luz nos objetos da natureza.  

Tal obra artística inaugurou o referido movimento e intitula-se: 

A – “Pôr-do-sol no Rio”. 

B – “Impressões de Luz”. 

C – “Impressão, Nascer do Sol”. 

D – “Impressões de Água em Luz”. 

B – Arte Degenerada 

Joseph Paul Goebbels foi o ministro da propaganda incumbido 

em depreciar a arte moderna. Além do confisco de obras de 

arte, foi organizada uma comissão para depreciar a arte 

moderna em uma exposição com obras selecionadas para essa 

finalidade. A mensagem da exposição era “Natureza vista por 

mentes perturbadas”, entre outras frases desabonantes. 

E – Missão Francesa 

C – “Impressão, Nascer do Sol”. 



E – “Nascer em Luz: Impressões”. 

 

11. (Valor 7) (IPHAN/2009) 

Assinale a alternativa em que os movimentos artísticos são relacionados a Henri Matisse, Paulo 
Modersohn-Becker, Georges Braque e Francis Picabia, respectivamente. 

A – Impressionismo, Simbolismo, Art Nouveau e Dadaísmo 

B – Expressionismo, Impressionismo, Dadaísmo e Cubismo 

C – Fauvismo, Impressionismo, Cubismo e Construtivismo 

D – Fauvismo, Expressionismo, Cubismo e Dadaísmo 

E – Expressionismo, Simbolismo, Art Nouveau e Cubismo 

 

12. (Valor 7) (Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, IDECAN/2016) 

O termo “clássico”, em música, é empregado em dois sentidos diferentes. As pessoas, às vezes, 
usam a expressão “música clássica” considerando toda a música dividida em duas partes: 
“clássica” e “popular”.  

Para os musicólogos, “música clássica” tem sentido especial e preciso; é a música composta 
entre: 

I. 1567-1673, período no qual Orfeu, do compositor Monteverdi, foi escrita no ano de 1607 e é 
a primeira grande ópera 

II. 1750 e 1810, período que inclui a música de Haydn  e Mozart, bem como as composições 
iniciais de Beethoven. 

III. O final do século XVIII, onde o cravo já havia caído em desuso, substituído pelo piano. 

Estão corretas as alternativas: 

A – I, II e III 

B – I e II, apenas. 

C – I e III, apenas. 

D – II e III, apenas 

13. (Valor 8) (Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, IDECAN/2016) 

Observe as obras. 

D – Fauvismo, Expressionismo, 

Cubismo e Dadaísmo 

D – II e III, apenas. 



 

Em relação às obras anteriores e seus autores, é correto afirmar que: 

A – foram inscritas no salão dos independentes, na primeira mostra do Fauvismo, no ano de 
1908. 

B – os abras pertencem à última fase do movimento impressionista, no qual os dois pintores, 
Derain  e Matisse, são seus maiores representantes. 

C – a obra número 2, de Matisse, é uma releitura da obra número 1, de Derain, tendo sido 
encomendada pelo Rei da Espanha, Afonso XIII, ao pintor. 

D – as obras, de Derain e Matisse, apresentam características do Fauvismo, estilo desenvolvido 
por eles, através de experimentos com cores e espaço pictórico. 

D – as obras, de Derain e Matisse, apresentam características do Fauvismo, estilo desenvolvido 
por eles, através de experimentos com cores e espaço pictórico. 

 

14. (Valor 7) (Prefeitura de Boqueirão/PB, EDUCA/2017) 

Sobre o papel da Arte no desenvolvimento cultural, atente para as afirmativas a seguir: 

I. Através das artes temos a representação simbólica dos traços espirituais, materiais, 
intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo social, seu modo de vida, 
seu sistema de valores, suas tradições e crenças. 

II. Não podemos entender a cultura de um país sem conhecer sua arte. Sem conhecer as artes 
de uma sociedade, só podemos ter conhecimento parcial de sua cultura. 

III. Aqueles que estão engajados na tarefa vital de fundar a identificação cultural, não podem 
alcançar um resultado significativo sem o conhecimento das artes. 

IV. Dentre as artes, a arte visual, tendo a imagem como matéria-prima, torna possível a 
visualização de quem somos, onde estamos e como sentimos. A arte na educação como 
expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação cultural e 
o desenvolvimento. 

V. Através das artes é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade 
do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida 
e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A – I, II, IV e V apenas. 

B – III, IV e V apenas. 



C – I, II, III, IV e V. 

D – II, III e V apenas. 

E – I, III, IV e V apenas. 

C – I, II, III, IV e V. 

 


